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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
379. 

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 
139/08 и 64/09) и член 11 став 1 од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 11.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУ-
ВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, 
РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА  
ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВ-
НИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

(ПАКЕТ 1) 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување постапка за доделување 

концесија за вршење на работите на изградба, рекон-
струкција, одржување, наплата на патарина и користење 
на дел од државните патишта во Република Македонија 
(Пакет 1) бр.19-5661/1 од 6.11.2009 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 134/09 и 153/09) 
во член 6 став 2 алинејата 1 се менува и гласи: 

- рокот за доставување барања за учество во по-
стапката е 143 дена од денот на објавување на јавниот 
повик за доставување барања за учество. 

   
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
  Бр. 51-1053/1                Претседател на Владата 

11 февруари 2010 година   на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
380. 

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 
139/08 и 64/09) и член 11 став 1 од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 11.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУ-
ВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА 
ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВ-
НИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(ПАКЕТ 2) 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување постапка за доделува-

ње концесија за вршење на работите на изградба, ре-
конструкција, одржување, наплата на патарина и кори-
стење на дел од државните патишта во Република Ма-
кедонија (Пакет 2) бр.19-5661/2 од 6.11.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.134/09 
и 153/09) во член 6 став 2 алинејата 1 се менува и гласи: 

- рокот за доставување барања за учество во по-
стапката е 143 дена од денот на објавување на јавниот 
повик за доставување барања за учество. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 51-1053/2                Претседател на Владата 

11 февруари 2010 година   на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
381. 

Врз основа на член 11 став (1), од Законот за возила 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
140/2008), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА ЗА СИСТЕМИТЕ, 
СОСТАВНИТЕ ДЕЛОВИ, САМОСТОЈНИТЕ ТЕХ-
НИЧКИ ЕДИНИЦИ, ОПРЕМАТА, ДИМЕНЗИИТЕ И 
ВКУПНИТЕ МАСИ И ОСНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ  

НА ВОЗИЛАТА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките ба-

рања за системите, составните делови, самостојни тех-
нички единици, опремата, димензиите и вкупните маси 
и осното оптоварување на возилата при учество во соо-
браќајот на патиштата, односно при извршување на ра-
боти со земјоделски и шумски трактори. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „автобус” е моторно возило наменето за превоз 
на лица со повеќе од девет седишта, вклучувајќи го и 
седиштето на возачот; 

2. „приколка за домување” е приклучно возило со 
посебна надградба и постојана опрема, што овозможу-
ва престој на лица; 

3. „возило за домување” е моторно возило со по-
себна надградба и постојана опрема, што овозможува 
превоз и престој на лица; 

4. „друмски тегнач” е моторно влечно возило без 
простор за товар, посебно конструирано за тегнење на 
тешки приколки со вртлива оска; 

5. „уред на возилото” е систем, составен дел, само-
стојна техничка единица од возилото или направа; 

6. „работна машина” е моторно возило кое (пред 
сé) е наменето за вршење на определени работи со 
сопствени уреди и опрема кое според конструкциските 
карактеристики не може да развива брзина на движе-
њето поголема од 25 km/h и не е наменето за превоз на 
лица и Товар (ваљак, комбајн, земјоделски трактор, 
шумски трактор финишер, косачка, копач на ровови и 
слично).  

7. „работно возило” е моторно или приклучно во-
зило со вградени уреди или опрема за вршење на рабо-
та, чија најголема вкупна маса е еднаква со масата на 
возилото и според особините спаѓа во една од катего-
риите на моторни или приклучни возила кое не е наме-
нето за превоз на лица или товар и неговата конструк-
циски определена брзина поминува 25 km/h (дигалка и 
слично)“; 
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8. „орган за одобрување” е орган што е надлежен 
за издавање на одобренија на типот на возила, системи-
те, составните делови или самостојните технички еди-
ници или единечни одобренија на возилата; издавање 
на согласност за постапката, за изработка и за одзема-
ње на издадените одобренијата, за дејствување како 
контактна точка во контактите со органот за одобрува-
ње на друга држава; за овластување на технички служ-
би и да потврди дека производителот ги исполнува об-
врските од аспект на сообразноста на производството; 

9. „лесна приколка” е приклучно возило чија нај-
голема вкупна маса не е поголема од 750 kg; 

10. „лесен четирицикл” е возило на моторен погон 
со четири симетрично поставени тркала, чија маса не 
поминува повеќе од 350 килограми (без батерија и со 
силина на моторот не поголема од 4 kW, ако возилото е 
на електричен погон), при што зафатнината на моторот 
со внатрешно согорување не е поголема од 50 cm3 и 
чија  конструкциски најголема брзина не е поголема од 
45 km/h; 

11. „маса на возилото” е масата на возилото подго-
твено за возење без патници и товар, освен мотоцикли 
и трицикли, со возач чија просечна тежина изнесува 75 
kg, со 90% гориво од полн резервоар со различни теч-
ности со исклучок на отпадни води, со резервно тркало 
(доколку е предвидено) и опрема, а кај автобусите и со 
другите членови на екипажот чија просечна тежина из-
несува 75 kg, ако за нив се предвидени посебни седи-
шта; 

12. „мопед” е возило на моторен погон со две трка-
ла или со три тркала чија работна зафатнина на мото-
рот со внатрешно согорување не е поголема од 50 cm3 
(односно силината на електромоторот не поминува по-
веќе од 4 kW) и чија брзина на рамен пат е ограничена 
на најмногу 45 km/h; 

13. „мотокултиватор” е моторно возило со една 
или две оски и мотор со силина од најмногу 12 kW и е 
конструирано така што носи, влече или потиснува раз-
ни менливи приклучоци и орудија или служи за погон 
на такви орудија или за влечење на лесна приколка; 

14. „мотоцикл” е возило на моторен погон со две 
тркала, со странична приколка или без неа, чија работ-
на зафатнина на моторот со внатрешно согорување е 
поголема од 50 cm3 и чија конструкциски дозволена 
брзина е поголема од 45 km/h; 

15. „возило на моторен погон” е секое возило што 
се движи со силината на сопствен мотор, освен возила-
та што се движат по шини; 

16. „најголема конструктивна вкупна маса” е ма-
сата која ја декларира производителот со оглед на кара-
ктеристиките на конструкцијата на возилото; 

17. „приклучно возило” е возило конструирано да 
биде влечено од моторно возило. Приклучното возило 
може да биде конструирано како приколка со вртлива 
оска, централна оска или полуприколка; 

18. „производител” е физичко или правно лице кое 
одговара пред органот за одобрување за сите видови на 
постапки за одобрување или постапки за издавање на 
согласност и за обезбедување на сообразност на произ-
водството. Физичкото или правното лице не е потребно 
непосредно да  биде вклучено во сите фази на израбо-
тка на возилото, системот, составниот дел или само-
стојната техничка единица што е предмет на постапка 
на одобрување; 

19. „застапник на производителот” е секое физич-
ко или правно лице, со седиште во државата, што про-
изводителот го овластува да го застапува пред органот 
за одобрување и да презема мерки во негово име сог-
ласно со одредбите од Законот за возила.  Каде што е 
наведен изразот “производител”, треба да се подразбе-
ре било производителот било неговиот застапник; 

20. „производ” е возило, систем, составен дел и са-
мостојна техничка единица или опрема за возилата и за 
учесниците во сообраќајот на патиштата  и патниците; 

21. „тегнач со седло” е моторно возило со седло 
што е посебно конструирано за тегнење на полупри-
колки; 

22. „четирицикл” е возило на моторен погон со че-
тири симетрично поставени тркала, чија маса не е по-
голема повеќе од 400 kg, доколку е наменето за превоз 
на луѓе, односно 550 kg доколку е наменето за превоз 
на товар (без батерии ако возилото е на електричен по-
гон) при што силината на моторот не поминува 15 kW; 

23. „техничка служба” е правно лице овластено од 
министерот за економија на предлог на органот за одо-
брување согласно одредбите на Законот за возила и 
прописите донесени врз негова основа, со својство на 
испитна лабораторија за спроведување на испитувања-
та, или со својство на тело за оцена на сообразност за 
почетни проценки и испитувања и/или за инспекција. 

24. „техничка спецификација” е акт што ги про-
пишува техничките барања кои треба да ги исполнува 
возилото, системот, составниот дел или самостојната 
техничка единица и опремата, за да бидат пуштени на 
пазар, односно да можат да се употребуваат, како и по-
стапките со кои може да се утврди дали пропишаните 
барања се исполнети; 

25. „товарно возило” е моторно возило наменето 
за превоз на товар; 

26. „трактор” е моторно возило конструирано да 
влече, потиснува или да носи менливи орудија за врше-
ње земјоделски, шумски и други работи, односно да 
служи за погон на такви орудија и за влечење на прик-
лучни возила; 

27. „заменлива влечна машина” е секој уред кој 
се употребува во земјоделството или шумарството кој е 
конструиран да биде влечен од трактор и се менува или 
дополнува на неговите функции, ако овој уред не е ре-
зервен дел или работно помагало; може да вклучува то-
варна платформа конструирана да прифаќа алати и 
прибори кои се потребни за вршење на овие задачи и 
повремено за чување на материјали кои се произведени 
или се потребни за време на работата; секое возило кое 
е наменето да биде влечено од трактор и е со постојан 
вграден приклучок или е конструирано за обработка на 
материјал, се смета за приклучна машина, ако односот 
на технички дозволената бруто маса и масата на неоп-
товарено возило е помал од 3,0; 

28. „трицикл” е возило на моторен погон со три тр-
кала симетрично поставени по должината на оската на 
возилото, чија работна зафатнина на моторот со вна-
трешно согорување е поголема од 50cm3 и чија најго-
лема дозволена брзина е поголема од 45 km/h; 

29. „утврдување на сообразност на возилото” е 
утврдување на сообразноста со сите регулативни акти 
во моментот на неговото единечно одобрување; 

30. „увоз” е влез на возила од земји членки на 
Европската Унија, односно увоз од трета земја; 

31. „влечно возило” е моторно возило кое влече 
приклучно возило; 
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32. „возило” е секое превозно средство наменето за 
движење по пат, освен подвижните столови без мотор 
за немоќни лица и детските превозни средства; 

33. „ограничувач на брзината” е самостоен уред, 
вграден во моторно возило, чија задача е да ја ограни-
чува најголемата брзина на возилото, како и систем кој 
е интегриран во конструкцијата на возилото и има иста 
функција; 

34. „моторно возило” е секое возило на моторен 
погон, со исклучок на мотоцикли, кое вообичаено се 
користи за превоз на лица и стока на патишта или за 
влечење на возила на патиштата и кое има најмалку че-
тири тркала и максимална проектирана брзина над 25 
km/h; 

35. „приколка” е приклучно возило, наменето за 
приклучување на моторно возило (различно од полу-
приколка) и конструирано и опремено за превоз на то-
вар; 

36. „полуприколка” е приклучно возило без пред-
на оска, кое е конструирано така да со предниот дел се 
потпира на влечното возило; 

37. „група возила” е меѓусебно поврзана група од 
најмалку едно влечно и најмалку едно приклучно вози-
ло, кои во сообраќајот на патиштата учествуваат како 
целина; 

38. „кондиционирано возило” е било какво вози-
ло, чија заменлива или постојана надградба е посебно 
опремена за превоз на товар при контролирани темпе-
ратури и чии странични ѕидови, вклучувајки ја и изола-
цијата, се дебели барем 45 mm; 

39. „зглобен автобус” е автобус, составен од два 
или повеќе крути делови, кои меѓусебно се  поврзани 
со еластичен дел, кој овозможува премин на лицата од 
еден во друг дел; 

40. „тракторска приколка” е секоја влечна земјо-
делска или шумарска приколка наменета пред се да 
пренесува товар и конструирано да биде влечена од 
трактор за земјоделски или шумски цели; во оваа кате-
горија спаѓаат приколките кај кои дел од товарот го но-
си влечното возило; секое возило кое е приклучено на 
трактор и има постојано вградено работно помагало, се 
смета за земјоделска или шумска приколка, ако  одно-
сот на технички дозволената бруто маса и масата на не-
оптоварено возило е еднаков или поголем од 3,0 и ако 
тоа возило не било конструирано за обработка на мате-
ријали; 

41. „најголеми дозволени димензии” се најголеми 
димензии на возилото, кои што се определени во При-
лог I кој е составен дел на овој правилник; 

42. „најголема дозволена вкупна маса” е најголе-
ма маса на оптоварено возило; 

43. „најголемо дозволено осно оптоварување” е 
најголемо оптоварување на оптоварената оска или на 
група оски; 

44. „тон” е маса од еден тон и соодветствува на 
9,8kN; 

45. „потпирање еквивалентно на воздушно пот-
пирање” е потпирање, чии карактеристики се еквива-
лентни на карактеристиките кои ги има воздушното 
потпирање и се определени во постапка опишана во 
Прилог II кој е составен дел на овој правилник. 

46. „светло” е уред на возилото, наменет за освет-
лување на патот или за емитирање на светлосни сигна-
ли на другите учесници во сообраќајот на патиштата. 
За светла се сметаат и светлата за осветлување на зад-
ните регистарски таблички и катадиоптерите. 

II. ДИМЕНЗИИ, МАСИ, УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА  
ВОЗИЛАТА СО ЧЕТИРИ И ПОВЕЌЕ ТРКАЛА 
 

1. Димензии и маси 
 

Член 3 
(1) Димензиите и масите на возилата во сообраќајот 

на патиштата од категоријата M1 се дефинирани во 
техничката спецификација ТСВ 144. 

(2) Димензиите и масите на возилата во сообраќајот 
на патиштата од категориите M2, M3, N и О се дефини-
рани во техничката спецификација ТСВ 148. 

(3) Димензиите и масите на возилата во сообраќајот 
на патиштата од категориите М, N и О се определени 
во Прилог I од овој правилник. 

 
2. Технички карактеристики на уредите и опремата 

 
Член 4 

(1) Резервоарите за гориво и уредите за заштита од 
подлетување од назад кај возилата во сообраќајот на 
патиштата од категориите М, N и О, според овој пра-
вилник се определени во техничката спецификација за 
возила ТСВ 103. 

(2) Просторот за поставување на задните регистар-
ски таблички кај возилата во сообраќајот на патиштата 
од категориите М, N и О, според овој правилник е опре-
делен во техничката спецификација за возила ТСВ 104. 

(3) Системите за управување на возилата во сообра-
ќајот на патиштата од категориите М, N и О, според 
овој правилник се определени во техничката специфи-
кација за возила ТСВ 105. 

(4) Вратите на возилата во сообраќајот на патишта-
та од категориите М и N, освен возилата за јавен пре-
воз на патници, според овој правилник се определени 
во техничката спецификација за возила ТСВ 106. 

(5) Кочењето на возилата во сообраќајот на пати-
штата од категориите М, N и О, според овој правилник 
е определено во техничката спецификација за возила 
ТСВ 109. 

(6) Уредите за заштита од неовластена употреба на 
возилата во сообраќајот на патиштата од категориите 
М и N, според овој правилник се определени во тех-
ничката спецификација за возила ТСВ 113. 

(7) Пропишаните таблици и ознаки и нивното по-
ставување и прицврстување на возилата во сообраќајот 
на патиштата од категориите M, N и O, според овој 
правилник се определени во техничката спецификација 
за возила ТСВ 118. 

(8) Уредите за влечење на возилата во сообраќајот 
на патиштата од категориите М и N, според овој пра-
вилник се определени во техничката спецификација за 
возила ТСВ 127. 

(9) Видното поле на возачот кај моторните возила 
во сообраќајот на патиштата од категоријата М1, спо-
ред овој правилник е определено во техничката специ-
фикација за возила ТСВ 132. 

(10) Калниците на тркалата за возилата во сообра-
ќајот на патиштата од категориите М, N и O, според 
овој правилник се определени во техничката специфи-
кација за возила ТСВ 137. 

(11) Системите за спречување на прскањето од под 
тркалата за возилата во сообраќајот на патиштата од 
категориите N2 (над 7500 kg), N3, O3 и О4, според овој 
правилник се определени во техничката спецификација 
за возила ТСВ 143.  



12 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 5 

(12) Силината на моторот кај моторните возила во 
сообраќајот на патиштата од категориите М и N, спо-
ред овој правилник е определена во техничката специ-
фикација за возила ТСВ 140. 

(13) Бочната заштита на возилата во сообраќајот на 
патиштата од категориите N2, N3, O3 и O4, според овој 
правилник е определена во техничката спецификација 
за возила ТСВ 142. 

(14) Пневматиците и нивното вградување во вози-
лата во сообраќајот на патиштата од категориите M, N 
и O, според овој правилник се определени во техничка-
та спецификација за возила ТСВ 146. 

(15) Надворешните испакнати делови пред задниот 
ѕид на кабината на возилата во сообраќајот на пати-
штата од категоријата N, според овој правилник се 
определени во техничката спецификација за возила 
ТСВ 149. 

(16) Механичките уреди за спојување на моторните 
и приклучните возила во сообраќајот на патиштата од 
категориите M, N и О, според овој правилник се опре-
делени во техничката спецификација за возила ТСВ 
150. 

(17) Барањата за возилата во сообраќајот на пати-
штата од категориите N и О, наменети за превоз на 
опасни материи, според овој правилник се определени 
во техничката спецификација за возила ТСВ 156. 

(18) Заштитата на моторните возила од подлетување 
од напред кај возилата во сообраќајот на патиштата од 
категориите N2 и N3, според овој правилник е определе-
на во техничката спецификација за возила ТСВ 157. 

(19) Внатрешната опрема на возилата во сообраќа-
јот на патиштата од категоријата M1, според овој пра-
вилник е определена во техничката спецификација за 
возила ТСВ 112. 

(20) Однесувањето на механизмот за управување на 
возилата во сообраќајот на патиштата од категориите 
M1 и N1, при судар, според овој правилник е определе-
но во техничката спецификација за возила ТСВ 114. 

(21) Седиштата, нивните приклучоци и наслоните 
за глава кај возилата во сообраќајот на патиштата од 
категориите М и N, според овој правилник се опреде-
лени во техничката спецификација за возила ТСВ 115. 

(22) Наслоните за глава на седиштата во возилата 
во сообраќајот на патиштата од категоријата М1, спо-
ред овој правилник се определени во техничката спе-
цификација за возила ТСВ 138. 

(23) Приклучоците на сигурносните ремени во во-
зилата во сообраќајот на патиштата од категориите М и 
N, според овој правилник се определени во техничката 
спецификација за возила ТСВ 119. 

(24) Сигурносните ремени и системите за задржува-
ње на патниците во возилата во сообраќајот на пати-
штата од категориите М и N, според овој правилник се 
определени во техничката спецификација за возила 
ТСВ 131. 

(25) Степенот на пренос за возење наназад и опре-
мата за мерење на брзината на моторните возила во со-
обраќајот на патиштата од категориите М и N, според 
овој правилник се определени во техничката специфи-
кација за возила ТСВ 117. 

(26) Означувањето на командите, контролните све-
тилки и покажувачите кај моторните возила во сообра-
ќајот на патиштата од категориите М и N, според овој 
правилник е определено во техничката спецификација 
за возила ТСВ 133. 

(27) Уредите за ограничување на брзината или со-
одветните вградени системи за ограничување на брзи-
ната на моторните возила во сообраќајот на патиштата 
од категориите M2, M3, N2 и N3, според овој правил-
ник се определени во техничката спецификација за во-
зила ТСВ 147. 

(28) Запалливоста на материјалите во возилата во 
сообраќајот на патиштата од категоријата M3, според 
овој правилник е определена во техничката специфика-
ција за возила ТСВ 151. 

(29) Посебните барања за моторните возила во соо-
браќајот на патиштата за превоз на патници (кои покрај 
возачкото седиште имаат повеќе од осум седишта) од 
категориите M2 и M3, според овој правилник се опреде-
лени во техничката спецификација за возила ТСВ 152. 

 
3. Уреди и опрема за нормална видливост 

 
Член 5 

(1) Сигурносните стакла и материјалите за застак-
лување на возилата во сообраќајот на патиштата од ка-
тегориите М, N и О, според овој правилник се опреде-
лени во техничката спецификација за возила ТСВ 145. 

(2) Уредите за одмрзнување и одмаглување на за-
стаклените површини кај  моторните возила во сообра-
ќајот на патиштата од категоријата M1, според овој 
правилник се определени во техничката спецификација 
за возила ТСВ 134. 

(3) Системите за бришење и миење на ветробран-
ското стакло кај моторните возила во сообраќајот на 
патиштата од категоријата M1, според овој правилник 
се определени во техничката спецификација за возила 
ТСВ 135. 

(4) Системите за греење на возилата во сообраќајот 
на патиштата од категориите М, N и О, според овој 
правилник се определени во техничката спецификација 
за возила ТСВ 136. 

 
4. Бучавост, електромагнетна компатибилност и 

емисии 
 

Член 6 
(1) Дозволеното ниво на бучавост и издувните си-

стеми на моторните возила во сообраќајот на патишта-
та од категориите М и N, според овој правилник се 
определени во техничката спецификација за возила 
ТСВ 101. 

(2) Мерките против загадувањето на воздухот од 
емисиите на моторните возила во сообраќајот на пати-
штата од категориите М и N, според овој правилник се 
определени во техничката спецификација за возила 
ТСВ 102. 

(3) Електромагнетната компатибилност кај возилата 
во сообраќајот на патиштата од категориите M, N и O, 
според овој правилник е определена во техничката спе-
цификација за возила ТСВ 110. 

(4) Мерките против емисиите на загадување од ди-
зел моторите (чадење) на возилата во сообраќајот на 
патиштата од категориите М и N, според овој правил-
ник се определени во техничката спецификација за во-
зила ТСВ 111. 

(5) Емисијата на јаглерод диоксид и потрошувачка-
та на гориво кај  возилата во сообраќајот на патиштата 
од категориите М1 и N1, според овој правилник се 
определени во техничката спецификација за возила 
ТСВ 139. 
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(6) Емисијата на погонските мотори на тешките во-
зила во сообраќајот на патиштата (Еуро IV и V)  од ка-
тегориите М и N со референтна маса над 2610 kg, спо-
ред овој правилник се определени во техничката спе-
цификација за возила ТСВ 141. 

(7) Можноста за повторна употреба, рециклирање и 
обновување на возилата во сообраќајот на патиштата од 
категориите M1 и N1, според овој правилник е опреде-
лена во техничката спецификација за возила ТСВ 159. 

(8) Емисијата од уредите за климатизација во мо-
торните возила во сообраќајот на патиштата од катего-
риите М1 и N1 со референтна маса над 1305 kg, според 
овој правилник е определена во техничката специфика-
ција за возила ТСВ 161. 

 
5. Уреди за зголемување на безбедноста 

 
Член 7 

(1) Звучните предупредувачки уреди кај возилата 
во сообраќајот на патиштата од категориите М и N, 
според овој правилник се определени во техничката 
спецификација за возила ТСВ 107. 

(2) Уредите за посредно гледање и нивното вграду-
вање во возилата во сообраќајот на патиштата од кате-
гориите М и N, според овој правилник се определени 
во техничката спецификација за возила ТСВ 108. 

(3) Надворешните испакнати делови кај возилата во 
сообраќајот на патиштата од категоријата M1, според 
овој правилник се определени во техничката специфи-
кација за возила ТСВ 116. 

(4) Заштитата на лицата во моторните возила во со-
обраќајот на патиштата од категоријата М1, при челен 
судир, според овој правилник е определена во технич-
ката спецификација за возила ТСВ 153. 

(5) Заштитата на патниците во моторните  возила при 
бочен судар на возилата во сообраќајот на патиштата од 
категориите М1 и N1, според овој правилник е определе-
на во техничката спецификација за возила ТСВ 154. 

(6) Заштитата на пешаците и другите незаштитени 
учесници во сообраќајот на патиштата пред и за време 
на сударот со моторни возила во сообраќајот на пати-
штата од категориите М1≤ 2500 kg и N1 (изведени од на-
ведените М1 возила), според овој правилник е определе-
на во техничката спецификација за возила ТСВ 158. 

(7) Употребата на предните заштитни системи кај 
возилата во сообраќајот на патиштата од категориите 
М1 и N1 (Класа I), според овој правилник е определена 
во техничката спецификација за возила ТСВ 160. 

 
6. Светлосно сигнални уреди и опрема 

 
Член 8 

(1) Вградувањето на светлата и светлосно сигнал-
ните уреди во возилата во сообраќајот на патиштата од 
категориите М, N и О, според овој правилник е опреде-
лено во техничката спецификација за возила ТСВ 120. 

(2) Катадиоптерите за возилата во сообраќајот на 
патиштата од категориите М, N и О, според овој пра-
вилник се определени во техничката спецификација за 
возила ТСВ 121. 

(3) Габаритните светла, предните и задните позици-
они светла, стоп светлата, светлата за дневно возење и 
бочните светла за означување на возилата во сообраќа-
јот на патиштата од категориите М, N и О, според овој 
правилник се определени во техничката спецификација 
за возила ТСВ 122. 

(4) Покажувачите на правец за возилата во сообра-
ќајот на патиштата од категориите М, N и О, според 
овој правилник се определени во техничката специфи-
кација за возила ТСВ 123. 

(5) Светлата за осветлување на задната регистарска 
табличка за возилата во сообраќајот на патиштата од ка-
тегориите М, N и О, според овој правилник се определе-
ни во техничката спецификација за возила ТСВ 124. 

(6) Предните светла, кои дејствуваат како светла за 
долг светлосен сноп и/или светла за краток светлосен 
сноп, и изворите на светлина (светилки со вжарено 
влакно и други) за употреба во одобрените светла за 
возилата во сообраќајот на патиштата од категориите 
М, N и О, според овој правилник се определени во тех-
ничката спецификација за возила ТСВ 125.  

(7) Предните светла за магла за возилата во сообра-
ќајот на патиштата од категориите М и N, според овој 
правилник се определени во техничката спецификација 
за возила ТСВ 126. 

(8) Задните светла за магла за возилата во сообраќа-
јот на патиштата од категориите М, N и О, според овој 
правилник се определени во техничката спецификација 
за возила ТСВ 128. 

(9) Светлата за возење наназад за возилата во соо-
браќајот на патиштата од категориите М, N и О, според 
овој правилник се определени во техничката специфи-
кација за возила ТСВ 129. 

(10) Паркирните светла за возилата во сообраќајот 
на патиштата од категориите М и N, според овој пра-
вилник се определени во техничката спецификација за 
возила ТСВ 130. 

 
7. Опрема за означување 

 
Член 9 

(1) Возилата од категориите M, N и O, треба да би-
дат опремени со: „таблица од производителот” израбо-
тена и прицврстена во согласност со техничката специ-
фикација ТСВ 118. 

(2) Возилата од став (1) на овој член треба да бидат 
означени со идентификационен број во согласност со 
техничката спецификација ТСВ 118. 

(3) Уникатните возила кои се одобрени според про-
писите за единечно одобрување треба да бидат придру-
жувани со потврдата за сообразност издадена при нив-
ното одобрување и да имаат втиснат идентификацио-
нен број согласно Законот за возила. 

 
III. ДИМЕНЗИИ, МАСИ, УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА  

ВОЗИЛАТА СО ДВЕ И СО ТРИ ТРКАЛА 
 

1. Димензии и маси 
 

Член 10 
Димензиите и масите на возилата од категоријата L 

се дефинирани во техничката спецификација ТСВ 309. 
 

2. Технички карактеристрики на уредите и опрема-
та на возилата 

 
Член 11 

(1) Системите за кочење за возилата во сообраќајот 
на патиштата од категоријата L, според овој правилник 
се определени во техничката спецификација за возила 
ТСВ 301. 
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(2) Означувањето на командите и на контролните и 
предупредувачките светилки за возилата во сообраќа-
јот на патиштата од категоријата L, според овој пра-
вилник е определено во техничката спецификација за 
возила ТСВ 302. 

(3) Потпирачите за возилата во сообраќајот на пати-
штата од категоријата L, според овој правилник се 
определени во техничката спецификација за возила 
ТСВ 304. 

(4) Држачите за патниците на возилата во сообраќа-
јот на патиштата од категоријата L, според овој пра-
вилник се определени во техничката спецификација за 
возила ТСВ 305. 

(5) Заштитните уреди за спречување на недозволена 
употреба на возилата во сообраќајот на патиштата од 
категоријата L, според овој правилник се определени 
во техничката спецификација за возила ТСВ 306. 

(6) Пропишаните ознаки за возилата во сообраќајот 
на патиштата од категоријата L, според овој правилник 
се определени во техничката спецификација за возила 
ТСВ 307. 

(7) Просторот за прицврстување на задната реги-
старска табличка кај возилата во сообраќајот на пати-
штата од категоријата L, според овој правилник е опре-
делен во техничката спецификација за возила ТСВ 310. 

(8) Максималната конструктивна брзина, максимал-
ниот вртежен момент и максималната номинална сили-
на на моторот кај возилата во сообраќајот на патишта-
та од категоријата L, според овој правилник се опреде-
лени во техничката спецификација за возила ТСВ 311. 

(9) Пневматиците и нивното вградување на возила-
та во сообраќајот на патиштата од категоријата L, спо-
ред овој правилник се определени во техничката спе-
цификација за возила ТСВ 312- Дел 1. 

(10) Надворешните испакнати делови на возилата 
во сообраќајот на патиштата од категоријата L, според 
овој правилник се определени во техничката специфи-
кација за возила ТСВ 312 - Дел 3. 

(11) Резервоарите за гориво кај возилата во сообра-
ќајот на патиштата од категоријата L, според овој пра-
вилник се определени во техничката спецификација за 
возила ТСВ 312 - Дел 6. 

(12) Мерките против неовластени интервенции кај 
мопедите (велосипед со мотор) во сообраќајот на пати-
штата од категориите L1e и L3e, според овој правилник 
се определени во техничката спецификација за возила 
ТСВ 312 - Дел 7. 

(13) Уредите за спојување на приклучни возила 
за моторните возила во сообраќајот на патиштата со 
две и три тркала од категоријата L, според овој правил-
ник се определени во техничката спецификација за во-
зила ТСВ 312 - Дел 10. 

(14) Приклучоците на сигурносните ремени и си-
гурносните ремени кај мопедите со три тркала, трицик-
лите и четирициклите со надградба, од категоријата L, 
наменети за сообраќај на патиштата, според овој пра-
вилник се определени во техничката спецификација за 
возила ТСВ 312 - Дел 11. 

(15) Стаклата, брисачите, уредите за миење, одмрз-
нување и одмаглување на ветробранското стакло кај 
мопедите со три тркала, трициклите и четирициклите 
со надградба од категориите L2e, L5e, L6e и L7е, наме-
нети за сообраќајот на патиштата, според овој правил-
ник се определени во техничката спецификација за во-
зила ТСВ 312 - Дел 12. 

(16) Брзинометрите кај возилата во сообраќајот на 
патиштата од категориите L2e, L5e, L6e и L7е, според 
овој правилник се определени во техничката специфи-
кација за возила ТСВ 313. 

 
3. Бучавост, електромагнетна компатибилност и 

емисии 
 

Член 12 
(1) Мерките против загадување на воздухот со еми-

сијата од моторните возила во сообраќајот на патишта-
та од категоријата L, според овој правилник се опреде-
лени во техничката спецификација за возила ТСВ 312 - 
Дел 5. 

(2) Електромагнетната компатибилност на мотор-
ните возила со две и три тркала и електричните и еле-
ктронските самостојни технички едицини за возилата 
во сообраќајот на патиштата од категоријата L, според 
овој правилник се определени во техничката специфи-
кација за возила ТСВ 312 - Дел 8. 

(3) Дозволеното ниво на бучавост и издувните си-
стеми кај моторните возила во сообраќајот на патишта-
та од категоријата L, според овој правилник се опреде-
лени во техничката спецификација за возила ТСВ 312 - 
Дел 9. 

 
4. Уреди за зголемување на безбедноста 

 
Член 13 

(1) Звучните предупредувачки уреди за возилата во 
сообраќајот на патиштата од категоријата L, според 
овој правилник се определени во техничката специфи-
кација за возила ТСВ 303. 

(2) Ретровизорите за возилата во сообраќајот на па-
тиштата од категоријата L, според овој правилник се 
определени во техничката спецификација за возила 
ТСВ 312 - Дел 4. 

 
5. Светлосно сигнални уреди и опрема 

 
Член 14 

(1) Вградувањето на светлосните и светлосно сиг-
налните уреди кај возилата во сообраќајот на патишта-
та од категоријата L, според овој правилник е опреде-
лено во техничката спецификација за возила ТСВ 308. 

(2) Светлосните и светлосно сигналните уреди кај 
возилата во сообраќајот на патиштата од категоријата 
L, според овој правилник се определени во техничката 
спецификација за возила ТСВ 312 - Дел 2. 

 
IV. ДИМЕНЗИИ, МАСИ, УРЕДИ И ОПРЕМА КАЈ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ШУМСКИТЕ ТРАКТОРИ 
 

1. Технички карактеристики на уредите и опремата 
 

Член 15 
(1) Максимално дозволената маса во оптоварена со-

стојба, просторот за поставување на задните регистар-
ски таблици и нивното прицврстување, резервоарот за 
течно гориво, дополнителниот товар, звучните уреди за 
предупредување и дозволените нивоа на бучавост и из-
дувните системи кај возилата од категориите T, C, R и 
S, при учество во сообраќајот на патиштата и при рабо-
та, според овој правилник се определени во техничката 
спецификација за возила ТСВ 401. 
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(2) Максималната конструктивна брзина и просто-
рот за товар кај возилата од категориите T и C, при 
учество во сообраќајот на патиштата и при работа, спо-
ред овој правилник се определени во техничката спе-
цификација за возила ТСВ 402. 

(3) Видното поле и бришачите на ветробранското 
стакло кај возилата од категориите T и C, при учество 
во сообраќајот на патиштата и при работа, според овој 
правилник се определени во техничката спецификација 
за возила ТСВ 404. 

(4) Управувањето на возилата на тркала од категори-
ите Т1, Т2, Т3 и Т4, при учество во сообраќајот на пати-
штата и при работа, според овој правилник е определено 
во техничката спецификација за возила ТСВ 405. 

(5) Кочењето на возилата од категориите Т1, Т2, Т3, 
Т4.2 и Т4.3, при учество во сообраќајот на патиштата и 
при работа, според овој правилник е определено во 
техничката спецификација за возила ТСВ 407. 

(6) Патничките седишта кај возилата од категории-
те Т1, Т2, Т3, Т4, С1, С2, С3 и С4, при учество во соо-
браќајот на патиштата и при работа, според овој пра-
вилник се определени во техничката спецификација за 
возила ТСВ 408. 

(7) Возачките седишта кај возила на тркала од кате-
гориите Т1, Т2, Т3, Т4.2 и Т4.3, при учество во сообра-
ќајот на патиштата и при работа, според овој правил-
ник се определени во техничката спецификација за во-
зила ТСВ 412. 

(8) Уредите за влечење на возилата и степенот на 
пренос за возење наназад за возилата од категориите 
Т1, Т2, Т3, Т4.2, Т4.3, С1, С2, С3, С4.2 и С4.3, при 
учество во сообраќајот на патиштата и при работа, спо-
ред овој правилник се определени во техничката спе-
цификација за возила ТСВ 415. 

(9) Работниот простор, пристапот до возачкиот про-
стор, вратите и прозорците кај  возилата од категории-
те Т1, Т3, С1 и С3, при учество во сообраќајот на пати-
штата и при работа, според овој правилник се опреде-
лени во техничката спецификација за возила ТСВ 417. 

(10) Вградувањето, положбата, функционирањето и 
означувањето на командите на возилата од категориите 
Т1, Т2, Т3, Т4, С1, С2, С3, и С4, при учество во сообра-
ќајот на патиштата и при работа, според овој правил-
ник се определени во техничката спецификација за во-
зила ТСВ 420. 

(11) Димензиите и влечните маси, регулаторот на 
бројот на вртежи и заштитата на погонските склопови, 
застаклувањето, механичките приклучни уреди, плоч-
ките од производителот и управувањето со кочењето 
на влечените возила, кај возилата од категориите T, C, 
R и S, при учество во сообраќајот на патиштата и при 
работа, според овој правилник се определени во тех-
ничката спецификација за возила ТСВ 422. 

 
2. Бучавост, електромагнетна компатибилност и 

емисии 
 

Член 16 
(1) Електромагнетната компатибилност кај возилата 

од категориите Т, C, R и S, при учество во сообраќајот 
на патиштата и при работа, според овој правилник е 
определена во техничката спецификација за возила 
ТСВ 406. 

(2) Нивото на бучавост, кое го чувствуваат возачите 
на возилата од категориите Т1, Т2, Т3, Т4, С1, С2, С3 и 
С4, при учество во сообраќајот на патиштата и при ра-
бота, според овој правилник е определено во техничка-
та спецификација за возила ТСВ 409. 

(3) Мерките против емисиите на загадување од ди-
зел моторите (чадење) од моторните возила од катего-
риите Т и С, при учество во сообраќајот на патиштата 
и при работа, според овој правилник се определени во 
техничката спецификација за возила ТСВ 411. 

(4) Мерките против емисиите на загадување со га-
сови и цврсти честици од моторите за погон на  возила-
та од категориите Т и С, при учество во сообраќајот на 
патиштата и при работа, според овој правилник се 
определени во техничката спецификација за возила 
ТСВ 423. 

 
3. Уреди за зголемување на безбедноста 

 
Член 17 

(1) Ретровизорите кај возилата од категориите Т и 
С, при учество во сообраќајот на патиштата и при ра-
бота, според овој правилник се определени во технич-
ката спецификација за возила ТСВ 403. 

(2) Заштитните конструкции во случај на преврту-
вање на возилата на тркала од категоријата Т1, при 
учество во сообраќајот на патиштата и при работа, спо-
ред овој правилник се определени во техничката спе-
цификација за возила ТСВ 410. 

(3) Заштитните конструкции во случај на преврту-
вање (статичко испитување) на возилата од категории-
те Т1 и С1, при учество во сообраќајот на патиштата и 
при работа, според овој правилник се определени во 
техничката спецификација за возила ТСВ 416. 

(4) Задно поставените заштитни конструкции во 
случај на превртување на возилата со тесен траг од ка-
тегориите Т2 и С2, при учество во сообраќајот на пати-
штата и при работа, според овој правилник се опреде-
лени во техничката спецификација за возила ТСВ 419. 

(5) Заштитните конструкции во случај на преврту-
вање, кои се вградени пред возачкото седиште кај вози-
ла со тесен траг од категориите Т2 и С2, при учество во 
сообраќајот на патиштата и при работа, според овој 
правилник се определени во техничката спецификација 
за возила ТСВ 421. 

(6) Приклучните греди и нивната заштита кај вози-
лата од категориите Т1, Т2, Т3, С1, С2 и С3, при учес-
тво во сообраќајот на патиштата и при работа, според 
овој правилник се определени во техничката специфи-
кација за возила ТСВ 418. 

 
4. Светлосно сигнални уреди и опрема 

 
Член 18 

(1) Вградувањето на светлосните и светлосно сиг-
налните уреди кај возилата од категориите Т1, Т2, Т3, 
Т4.3, С1, С2, С3, С4.3 и R, при учество во сообраќајот 
на патиштата и при работа, според овој правилник е 
определено во техничката спецификација за возила 
ТСВ 413. 

(2) Светлосната опрема кај возилата од категориите 
Т и С, при учество во сообраќајот на патиштата и при 
работа, според овој правилник е определена во технич-
ката спецификација за возила ТСВ 414. 
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V. ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА УРЕДИТЕ  
И ОПРЕМАТА КАЈ ВОЗИЛАТА 

 
1. Светлосно сигнални уреди и опрема 

 
Член 19 

(1) Светлосно сигналните уреди при вградувањето 
и употребата не треба да се наклонуваат, да им се на-
малува светлината или да им се менува бојата на еми-
туваната светлина. 

(2) Светлата за осветлување на местото на кое се 
изведуваат работи, можат да бидат вградени и изведе-
ни на работните возила така што да даваат светлина во 
бела боја и да не ги попречуваат другите учесници во 
сообраќајот. 

(3) Подвижното светло (рефлектор) се поставува са-
мо на возило на органите за внатрешни работи, на во-
зило наменето за итна медицинска помош, на против-
пожарно возило, на возило наменето за одржување на 
патишта и инсталации и на возило наменето за давање 
помош на пат и треба да биде вградено и изведено така 
што да дава светлина во бела боја и да може да се вклу-
чи само ако се вклучени и позиционите светла. 

(4) Ротационото или трепкавото светло на возилата 
наменети за одржување на патишта и инсталации и на 
возилата наменети за давање помош на пат треба да би-
де вградено и изведено како најмалку едно ротационо 
или трепкаво светло, поставено на највисокото место 
на возилото и видливо од сите страни, кое дава светли-
на во портокалова боја. Тоа светло може да биде вгра-
дено и изведено и на возило наменето за придружба на 
организирани колони, за придружба на возила со кои 
се превезуваат вонгабаритни товари и опасни материи, 
како и на возило наменето за испитување на пат. 

(5) Ротационото или трепкавото светло кое дава 
светлина во сина боја се вградува само на возила наме-
нети за итна медицинска помош, против пожарни вози-
ла, возила на органите за внатрешни работи и на возила 
на вооружените сили на Република Македонија. 

(6) Трепкавите светла на посебните моторни возила 
на органите за внатрешни работи можат да бидат вгра-
дени и изведени така што да даваат трепкава светлина 
во црвена и сина боја. 

(7) Моторните возила кои на рамен пат не можат да 
развијат брзина на движењето поголема од 20km/h мо-
же да немаат вградено стоп светло. 

 
2. Уреди и опрема за нормална видливост 

 
Член 20 

(1) Во возилата се вградуваат одобрени сигурносни 
стакла кои може дополнително да се затемнат до тој 
степен што пропустливоста на светлина на стаклото за-
едно со налепената фолија на него, да биде најмалку: 

– 75% за ветробранското стакло и  
– 70% за предните бочни стакла (кај возачот и сово-

зачот - пред „B” носачите). 
(2) Одредбите од став (1) на овој член не се однесу-

ваат за тесната лента која се поставува на горниот раб 
на ветробранското стакло, и која е наменета за заштита 
од сонце. 

 
Член 21 

На стаклата на возилата не се поставуваат огледал-
ни фолии. 

Член 22 
Доколку стаклата на задната страна на возилата се 

затемнети така што пропуштаат помалку од 30% свет-
лина, тогаш возилото треба да биде опремено со ретро-
визори на двете страни. 

 
3. Пневматици 

 
Член 23 

(1) Во возилата се вградуваат одобрени пневматици 
кои според големината, категоријата на носивоста и бр-
зината да соодветствуваат со пневматиците кои во по-
тврдата за сообразеност на возилата се запишани во ру-
бриката „дозволени пневматици” или се запишани во 
други соодветни документи за возилото.  

(2) Употребата на различни пневматици е возможна 
по проширувањето на одобрението на возилото. 

(3) На возилата со најголема дозволена маса до и 
заклучно со 3500 kg, кои постигнуваат брзина над 40 
km/h, покрај исполнувањето на барањата од став (1) во 
овој член, сите пневматици треба да бидат со иста го-
лемина (освен ако производителот на возила не пред-
видел различни пнематици на различни оски), тип (лет-
ни, зимски, теренски) и градба (радијални, дијагонал-
ни), а на иста оска тие треба да бидат со иста носивост, 
брзинска класа и од ист производител и со иста шара 
(примерок на налегнувачката површина). 

(4) На возилата со најголема дозволена маса над 
3500 kg кои постигнуваат брзина над 40 km/h, покрај 
исполнувањето на барањата од став (1) на овој член, 
пневматиците кои се поставени на иста оска треба да 
бидат идентични во однос на типот, градбата, големи-
ната, категориите на носивоста и брзината.  

 
Член 24 

(1) По исклучок од одредбата на член 23 став (1) од 
овој правилник, на резервните тркала може да се упо-
требуваат пневматици кои се оригинално поставени на 
нив. При употребата на тие пневматиците, возачот тре-
ба да ја почитува нивната најголемата дозволена брзи-
на, а нивната употреба е ограничена со времето на за-
мената на оштетените пневматици. 

(2) За возилата кај кои не е предвидено резервно тр-
кало, или неговата функција е заменета на друг начин, 
не се применуваат одредбите што се однесуваат на не-
го од член 23 и член 24 став (1) на овој правилник. 

 
Член 25 

(1) Длабочината на каналите на шарата (мерена во 
главните канали), по обем и широчина на пневматици-
те, треба да биде најмалку 1,6 mm кај возилата од кате-
гориите M1 и N1 и нивните приклучни возила, најмал-
ку 1 mm кај мотоциклите и  најмалку 2 mm кај другите 
возила. 

(2) Одредбите од став (1) на овој член не се приме-
нуваат за возилата со музејска вредност, кои биле ори-
гинално опремени со пневматици, чија длабочина на 
каналите на шарата, кога пневматиците биле нови, би-
ла помала од 1,6 mm, односно 1 mm.  

(3) Одредбите од став (1) на овој член не се приме-
нуваат за тракторите, мотикултиваторите и нивните 
приколки. 

(4) Каналите на шарата може да се продлабочуваат 
кај пневматиците кои се за тоа предвидени, и кои на 
бочната страна имаат ознака „REGROOVABLE” или 
друга сооветна ознака поставена од производителот. 
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(5) Каналите на шарата на пневматиците за возила-
та од категориите M1 и N1 и мотоциклите (категорија 
L) не може да се продлабочуваат.  

(6) Пневматици со продлабочена шара не може да 
се употребуваат на предната оска на моторните возила, 
а кај возилата кои превезуваат опасни материи не мо-
жат воопшто да се употребуваат. 

 
Член 26 

(1) Обновените пневматици можат да се употребу-
ваат на возилата, доколку имаат ознака за димензијата, 
носивоста и брзинската категорија, како и недвосмис-
лени ознаки дека пневматикот е обновен, кој го обно-
вил и идентификациски број на пневматикот. 

(2) Обновените пневматици не се употребуваат кај 
мотоцикли и на предната оска на автобусите.  

 
4. Уреди за ограничување на брзината 

 
Член 27 

(1) На возило може да се вгради само ограничувач 
на брзината кој е одобрен според техничката специфи-
кација ТСВ 147, односно според еквивалентна алтерна-
тивна постапка. 

(2) Вградување на одобрен ограничувач на брзина-
та, се врши кај: 

- моторни возила за превоз на лица, кои имаат пове-
ќе од осум седишта покрај возачкото седиште (катего-
рии M2 и M3) и  

- Моторни возила за превоз на товар, чија најголема 
дозволена маса надминува 3,5 тона (категории N2 и N3). 

(3) Одредбите од став(1) на овој член не се приме-
нуваат за: 

- возила, чија најголема конструкциски определена 
брзина е помала од најголемата дозволена брзина за тој 
тип возила, 

- војни, полициски и противпожарни возила и вози-
ла за цивилна заштита, 

- возила кои се употребуваат за научни истражува-
ња на патиштата и  

- возила, кои исклучиво се употребуваат за локален 
линиски превоз.   

(4) Ограничувачот на брзината од став (1) на овој 
член треба да биде исправен за целото време на упо-
треба на возилото.  

 
Член 28 

Ограничувачот на брзината од член 27 став (1) на 
овој правилник треба да се вгради така што возилата да 
не можат да ја надминат најголемата дозволена брзина 
од аспект на категоријата на возило и тоа:  

100 km/h - за моторни возила за превоз на лица (ка-
тегории M2 и M3) и 

90 km/h - за моторни возила за превоз на стоки (ка-
тегории N2 и N3). 

 
Член 29 

Сите возила чија најголема брзина е ограничена со 
ограничувач за брзината, во просторот за возачот треба да 
се опремени со добро видлива посебна налепница која го 
известува возачот за определената најголема брзина.  

 
5. Ретровизори 

 
Член 30 

Широкоаголни ретровизори (класа IV) и ретровизо-
ри за набљудување на поблиското подрачје (класа V) 
се вградуваат на тешките товарни возила кои сеуште не 
се опремени со уреди за посредно гледање, определени 
со техничката спецификација ТСВ 108/02. 

Член 31 
(1) Обврската за дополнително вградување на ре-

тровизори од член 30 на овој правилник се однесува на 
возилата од категориите N2 и N3 кои не се одобрени во 
согласност со техничката спецификација ТСВ 108/02. 

(2) Обврската од став (1) на овој член за дополни-
телно вградување на ретровизори не се однесува на: 

a. возила од категориите N2 и N3, регистирани пред 
1 јануари 2001 година; 

б. возила од категоријата N2 со најголема дозволена 
маса што не надминува 7,5 t, кај кои поставувањето на 
ретровизорите од класата В не е возможно на начин кој 
овозможува исполнување на следните услови: 

- ниту еден дел од ретровизорите, без разлика на 
местото на прицврстување, да не е на растојание пома-
ло од 2 m (дозволено е отстапување од + 10 cm) од под-
логата, кога возилото е оптоварено до најголемата кон-
структивна вкупна маса; и 

- ретровизорот да е во целост видлив од возачкото 
место; 

в. возила од категориите N2 и N3 на кои, пред ста-
пувањето на техничката спецификација ТСВ 108/02 во 
сила, биле вградени други системи за посредно гледа-
ње на совозачката страна, чие видно поле покрива нај-
малку 95 % од целокупното видно поле на тлото, кое го 
овозможуваат ретровизорите од класите IV и V во сог-
ласност со техничката спецификација ТСВ 108/02. 

 
Член 32 

(1) Возилата од член 31 став (1) на овој правилник, 
до првиот редовен технички преглед после пристапува-
њето на Република Македонија во Европската Унија, 
на совозачката страна треба да бидат опремени со ши-
рокоаголни ретровизори и ретровизори за набљудува-
ње на поблиското подрачје, кои ги исполнуваат бара-
њата за ретровизори од класи IV и V во согласност со 
техничката спецификација ТСВ 108/02. 

(2) Без оглед на став (1) од овој член, се смета дека 
возилата се во согласност со барањата од техничката 
спецификација ТСВ 108/02 доколку на совозачката 
страна се опремени со комбинација од широкоаголни 
ретровизори и ретровизори за набљудување на побли-
ското подрачје, чие видно поле кумулативно покрива 
најмалку 95 % од видното поле на подлогата кое го 
овозможува ретровизор од класа IV и најмалку 85 % од 
видното поле на подлогата кое го овозможува ретрови-
зор од класа V, според техничката спецификација ТСВ 
108/02. 

(3) Возилата од член 31 став (1) на овој правилник, 
кои заради недостаток на расположиви и економско 
ефикасни технички решенија не е возможно да бидат 
опремени со ретровизори кои ги исполнуваат барањата 
од првиот и вториот став на овој член, можат да бидат 
опремени со дополнитени ретровизори, односно со 
други уреди за посредно гледање, доколку комбинаци-
јата од таквите уреди покрива најмалку 95 % од видно-
то поле на подлогата кое го овозможува ретровизор од 
класа IV и најмалку 85 % од видното поле на подлогата 
кое го овозможува ретровизор од класа V, според тех-
ничката спецификација ТСВ 108/02. 

(4) Податоците за техничките решенија од став (3) 
на овој член ги собира Министерството за економија 
на Република Македонија и ги проследува до Комиси-
јата на Европската Унија. 
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6. Звучни предупредувачки уреди 
 

Член 33 
Покрај звучните предупредувачки уреди определе-

ни во техничките спецификации ТСВ 107 и ТСВ 303, 
кај возила наменети за итна медицинска помош, про-
тивпожарните возила, возилата на органите за вна-
трешни работи и возилата на вооружените сили на Ре-
публика Македонија, може да биде вграден и изведен и 
посебен уред за давање на звучни предупредувачки 
знаци од низа на наизменично произведен звук од две 
различни фреквенции, чија команда е достапна на воза-
чот од неговото седиште.   

 
7. Калници 

 
Член 34 

На возилата што оставаат еден траг предниот кал-
ник треба да го покрива тркалото во лак од најмалку 
15˚ пред вертикалата повлечена низ оската на предното 
тркало. 

 
8. Уреди и опрема согласно Правилниците на 

UN/ECE 
 

Член 35 
(1) Заштитните кациги за возачите и совозачите на 

мотоциклите треба да бидат одобрени според правил-
никот на UN/ECE R 22. 

(2) Сигурносниот триаголник за означување треба 
да биде одобрен според правилникот на UN/ECE R 27. 

(3) Специјалните светла за предупредување треба 
да бидат одобрени според правилникот UN/ECE R 65. 

(4) Таблиците за обележување на бавните возила тре-
ба да бидат одобрени според правилникот UN/ECE R 69. 

(5) Таблиците за обележување на тешките и долги 
возила треба да бидат одобрени според правилникот 
UN/ECE R 70. 

 
Член 36 

Возилата чија констукциски определена брзина не 
надминува 30 km/h, како и нивните приклучни возила, 
на задната страна треба да имаат посебна табла за преду-
предување, определена со правилникот UN/ECE R 69.01. 

 
Член 37 

Возилата од категориите N2, N3, O3 и O4 на задна-
ат страна треба да имаат посебна табла за предупреду-
вање, определена со правилникот UN/ECE R 70.01. 

 
Член 38 

Земјоделските и шумските трактори и нивните при-
колки односно приклучни орудија со ширина поголема 
од 2,55 m, на крајните точки од својата ширина, од на-
пред и од назад, треба да имаат попречно поставени 
табли за предупредување со димензии 25х25 cm. На 
тие табли треба да има наизменично поставени рефле-
ктирачки бели и црвени ленти со широчина од 10 cm и 
под агол од 45о. 

 
9. Сигурносна врска на приклучните возила 

 
Член 39 

(1) Сите приклучни возила кои се опремени со си-
стем за кочење, треба да бидат опремени и со уред кој 
при прекин на врската помеѓу влечното и приклучното 
возило го закочува приклучното возило. 

(2) Сите лесни приколки од категоријата O1 (со 
вкупна маса до 750 kg) без кочници, на влечната глава 
треба да имаат прицврстена сигурносна врска (жичано 
јаже или ланец), која при спојување на приколката со 
влечното возило се навлекува преку влечната кука на 
влечното возило и при прекин на врската помеѓу влеч-
ното и приклучното возило, го спречува контактот на 
приклучниот уред на приколката со подлогата. 

 
10. Системи за управување 

 
Член 40 

(1) Управувачкото тркало се вградува на левата 
страна на возилото. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, управувач-
кото тркало на тракторите, работните возила (возила за 
чистење на патишта, возила за чистење на снег и слич-
ни возила) може да се вгради и во друга позиција каде 
што нивната работна функција ја оправдува таквата по-
ставеност.  

(3) Слободниот од на управувачкото тркало не тре-
ба да биде поголем од 30°. 

 
11. Звучен сигнал при возење наназад 

 
Член 41 

(1) Уредот за оддавање на звучни сигнали, докол-
ку е вграден во возилото, треба да се вклучи со поста-
вување на рачката на менувачот во позиција за од на-
назад. 

(2) Уредот  треба да оддава испрекинат звучен сиг-
нал со јачина од 45-55 dB/A и со фреквенција од 1 - 2 
Hz, при што звучниот сигнал  треба да трае од 1/3 до 
1/2 од интервалот.  

 
12. Каросерија, кабина и браници 

 
Член 42 

(1) Каросеријата на моторните и приклучните вози-
ла треба да биде вградена и изведена така што според 
својата конструкција, квалитет и вид на материјалот, 
како и опременоста, да одговара на намената на вози-
лото и да обезбедува сигурност на патниците и на воза-
чот за време на возењето. 

(2) Кабината за возачот на моторните возила, во 
поглед на димензиите, видливоста, степенот на вибра-
ција, изолација од бучава, греењето, вентилацијата и 
затнатоста, треба да ги исполнува условите за заштита 
при работа кои им обезбедуваат нормална работа на 
возачот и на неговите помошници. 

 
Член 43 

(1) Браниците на возилата од категоријата M1 треба 
да бидат вградени и изведени на предната и задната 
страна на возилата, на начин да ги исполнуваат бара-
њата утврдени во техничката спецификација ТСВ 116, 
а на другите моторни возила со четири или повеќе тр-
кала - најмалку на предната страна на тие возила. 

(2) Браниците и другите надворешни испакнати де-
лови не треба да имаат остри рабови. 

(3) Браниците треба да бидат поставени така што да 
претставуваат најиздадени делови на возилото. 
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VI. КОНСТРУКТИВНИ БАРАЊА КОИ ТРЕБА ДА ГИ 
ИСПОЛНУВААТ ВОЗИЛАТА ОД КАТЕГОРИИТЕ  

N1  И  N2 
 

Член 44 
Возилата од категориите N1 и N2 треба да ги ис-

полнат следните барања од аспект на димензиите, ма-
сите, деловите и опремата: 

1. доколку се со затворена каросерија (фургон), тре-
ба да имаат врата на задната страна; 

2. да имаат само еден ред на седишта за возачот и 
совозачот, а со исклучок може да имаат и два реда на 
седишта, доколу ги исполнат барањата од точката на 
овој член; 

3. прозорските отвори во просторот наменет за пре-
воз на товар, доколку истиот е затворен (фургон), не 
можат да бидат застаклени, туку треба да бидат фиксно 
затворени со лим, кој треба од надворешната страна да 
биде офарбан со истата боја на возилото; прозорските 
отвори на задната врата може да бидат застаклени; ли-
мот кој ги затвара прозорските отвори треба да биде 
прицврстен на каросеријата на возилото на начин кој 
оневозможува негово отстранување без оштетување на 
каросеријата; 

4. Товарниот простор треба да биде одвоен од пат-
ничкиот простор со преграда (лим или метална мрежа) 
по целата висина и ширина; растојанието помеѓу пре-
градниот ѕид и фиксниот дел на каросеријата на вози-
лото може да биде најмногу 40 mm, при што може да 
има исклучок за многу куси делови, каде што поради 
значително одстапување на обликот на каросеријата од 
линијата на поврзување, растојанието може да изнсеу-
ва и до 70 mm; преградата треба да биде цврсто поврза-
на со каросеријата и патосот на товарниот простор на 
начин кој оневозможува нејзино отстранување без 
оштетување на каросеријата; на лимената преграда мо-
же да биде поставен и прозор, кој доколку има површи-
на поголема од 800 cm2, треба да биде заштитен со си-
гурносна мрежа (со иста конструкцијата како и прегра-
дата) од страната на товарниот простор; доколку пре-
градата е од метална мрежа, тогаш низ отворите на 
мрежата не смее да биде возможно да помине пробно 
тело со димензии 50 х 10 mm, чии рабови се заоблени 
со радиус на заоблување од 0,5 mm; при оптоварување 
на преградата со испитна сила која дејствува најмалку 
10 секунди и се соопштува преку испитно тело со ква-
дратна челна површина и со страна од 50 mm, во сре-
дината на преградата и во правец на возење, преградата 
не смее да се откине од каросеријата на возилото, а мо-
же да се деформира за најмногу 200 mm; испитната си-
ла (во N) е F = 0,3 x Q x 9,81, при што Q е најголемата 
можна маса на товарот (во kg); проверка на цврстината 
на преградниот ѕид може да се изведе со механичко ис-
питување или математички; 

5. ако во товарниот дел има приклучоци за седишта 
и сигурносни ремени, тие треба да бидат заварени, де-
формирани или обработени на начин кој оневозможува 
нивна повторна употреба; 

6. подот во товарниот простор треба да биде рамен;  
конструкција на патосот треба да биде цврсто поврзана 
со возилото на начин кој оневозможува нејзино отстра-
нување без оштетување на каросеријата; при отстрану-
вањето на седиштата, вдлабнатините за нозете треба да 
бидат израмнети и затворени од страните; 

7. во товарниот простор треба да има најмалку два 
пара прицврстувачи за фиксирање на товарот; прицвр-
стувачите можат да бидат оддалечени од страничните 
ѕидови најмногу за 150 mm, од предниот или од задни-
от ѕид најмногу за 200 mm; растојанието помеѓу приц-
врстувачите може да е најмногу 1000 mm; прицврсту-
вачите може да бидат поставени и на страничните ѕи-
дови, меѓутоа што поблиску до патосот (најмногу 200 
mm); прицврстувачите треба да ја задржат најмалку ис-
питната сила F, согласно точката 4; 

8. ако товарниот простор е пократок од 1500 mm, 
тогаш бочната врата во товарниот простор треба да би-
де блокирана; 

9. треба да биде опремено со ретровизори на двете 
бочни страни 

10. во товарниот простор треба да биде можно да се 
постави контролна рамка со следните димензии: 

- кај возила со висина на товарниот простор помала 
од 1350 mm: 

д = 1250 mm, в = 980 mm и ш = 500 mm,  
- кај возила со висина на товарниот простор една-

ква или поголема од 1350 mm: 
д = 2.000 mm, в = 1.300 mm и ш = 500 mm (со еден 

ред седишта), односно  
д = 1.500 mm, в = 1.300 mm и ш = 500 mm (со два 

реда седишта); 
(димензијата „д” се мери во правец на надолжната 

оска на возилото, а димензијата „в” во вертикален пра-
вец); и  

11. односот помеѓу масата на патниците и масата на 
товарот треба да биде во корист на товарот: 

P – [M + (N x 68)] > N x 68 
Каде што: 
P =  најголема конструктивна вкупна маса на опто-

варено возило во kg, 
M = маса на возилото во состојба на припременост 

за возење во kg 
N = број на седиштата, освен возачкото. 
 

VII. ТЕХНИЧКИ БАРАЊА, КОИ ТРЕБА   
ДА БИДАТ ИСПОЛНЕТИ КАЈ ВОЗИЛАТА 

 
1. Издувна емисија 

 
Член 45 

Возилата во поглед на издувната емисија треба 
трајно да ги исполнуваат следните технички барања за: 

1. Возила со мотори со присилно палење (бензиски 
мотори) 

- Емисија на СО  
(а)   Возилата без катализатор треба да ги исполну-

ваат вредности за издувната емисија според податоци-
те на производителот, а во случај такви податоци да не 
се достапни емисијата треба да биде: 

≤ 4,5 % (волуменски) - за возила, прв пат регистри-
рани пред 1 Октомври 1986 година; 

≤ 3,5 % (волуменски) - за возила, прв пат регистри-
рани после 1 октомври 1986 година. 

(б)  Возилата со катализатор треба да ги исполнува-
ат вредностите за издувната емисија според податоците 
на производителот, а во случај такви податоци да не се 
достапни емисијата треба да биде:  

- во празен од: 
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≤  0,5 % (волуменски), односно 
≤ 0,3 % (волуменски) за возила одобрени во соглас-

ност со барањата од колоните А или В од табелата во 
точката 5.3.1.4 од техничката спецификација ТСВ 102 
од Прилог I на овој правилник, а во случај да не може 
да се утврди дали возилото е одобрено според тој про-
пис, вредноста се однесува за возила прв пат регистри-
рани после 1 јануари 2006 година. 

- при зголемен број на вртежи на моторот во празен 
од (најмалку 2000min-1) 

≤ 0,3 % (волуменски), односно 
≤ 0,2 % (волуменски) за возила одобрени во соглас-

ност со барањата од колоните А или В од табелата во 
точката 5.3.1.4 од техничката спецификација ТСВ 102 
од Прилог I на овој правилник, а во случај да не може 
да се утврди дали возилото е одобрено според тој про-
пис, граничната вредност од 0,2 % се употребува за во-
зила прв пат регистирани после 1 јануари 2006 година; 

- ламбда вредност - однос помеѓу воздухот и гори-
вото во смешата за согорување (λ) изнесува: 1 ± 0,03 

2. Возила со мотори со компресиско палење (дизел 
мотори) - за возила прв пат регистирани после 1 јануа-
ри 1986 година 

- чадливост (апсорпционен фактор к): 
според податоците наведени на табличката на вози-

лото во согласност со барањата од техничката специ-
фикација ТСВ 111, а во случај на недостаток на такви 
податоци, според податоците наведени од производи-
телот, односно до наведените гранични вредности: 

- 2,5 m -1 за всисни мотори; 
- 3,0 m -1 за мотори со полнење со зголемен прити-

сок; 
- 1,5 m -1 за возила одобрени во согласност со бара-

њата: 
- од колоната В од табелата во точката 5.3.1.4 од 

Прилог I на техничката спецификација ТСВ 102 (лесни 
комерцијални возила - Еуро 4), 

- од колоната В1 од табелата во точката 6.2.1 од 
Прилог I на техничката спецификација ТСВ 141 (тешки 
комерцијални возила - Еуро 4), 

- од колоната В2 од табелата во точката 6.2.1 од 
Прилог I на техничката спецификација ТСВ 141 (тешки 
комерцијални возила - Еуро 5),   

- од колоната С од табелата во точката 6.2.1 од При-
лог I на техничката спецификација ТСВ 141 (тешки ко-
мерцијални возила - EEV), 

- односно според барањата дефинирани со послед-
ните измени на споменатите технички спецификации. 

Доколку не е возможно да се утврди по кој пропис 
било одобрено возилото, тогаш граничната вредност на 
чадливоста од  1,5 m-1 се употребува кај возилата кои 
биле регистрирани после 1 јануари 2007 година. 

 
2. Бучавост 

 
Член 46 

Најголемото дозволено ниво на бучавоста е: 
- за возило во мирување: според податоците на про-

изводителот, со дозволено отстапување од 2dB(A); 
-  при отпуштање на пневматскиот систем за коче-

ње: според податоците на производителот, односно 
најмногу 72 dB(A). 

3. Уреди за кочење на возилата 
 

Член 47 
Уредите за кочење на возилата треба да ја обезбеду-

ваат најмалку следната ефикасност на кочење: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 48% за возила, прв пат регистрирани пред 1 

Октомври 1991 Година и возила без ABS 
(2) 45% за возила, прв пат регистрирани пред 1 Јану-

ари 1989 година 
(3) 43 % за возила, прв пат регистрирани пред 1 

Октомври 1991 година 
(4) 40 % за возила, прв пат регистрирани пред 1 

Октомври 1988 година 
(5) 12 %  од најголемата дозволена  маса на групата 

на возила (доколку е поголема) 
(6) доколку возилото е опремено со паркирна сопи-

рачка 
 
Ефикасноста на кочење „z" е однос помеѓу сумата 

на силите на кочење на поединечните тркала и тежина-
та на возилото, изразен во проценти. 

Кај возилата е дозволена разлика на силите на коче-
ње (во горните две третини на полето за испитување) 
на иста оска, од аспект на највисоката измерена сила на 
кочење, најмногу до 30%. 

Работната кочница кај приколка со еднократна оска 
и на едноосна приколка чија што најголема дозволена 
маса не преминува 1,5 t и која со влечното возило е 
споена преку руда, а крутиот товар се потпира истовре-
мено врз влечното возило и приколката (стебла, цевки, 
шини итн.) треба да биде вградена и изведена така што 
да го обезбедува работното кочење на приколката, а 
ако најголемата дозволена маса на приколката е меѓу 
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0,75 t до 1,5 t и ако е двапати помала од масата на влеч-
ното возило, не мора да има уред со кој се обезбедува 
работното кочење на тој начин.  

Работната и паркирната кочница на приколки што 
ги влечат трактори, освен на приколки чија најголема 
дозволена маса не преминува 1,5 t, односно чија најго-
лема дозволена маса не е поголема од масата на тра-
кторот на кој е приклучена, треба да бидат вградени и 
изведени така што да ги исполнуваат минималните ба-
рања за ефикасноста на кочење на трактори, дефинира-
ни во табелата од овој член.  

Кај возилата, кај кои помошното кочење се оствару-
ва со посебен уред, ефикасноста на помошното кочење 
треба да биде најмалку 50 % од ефикасноста на работ-
ното кочење. 

Кај пневматските системи за кочење, измерениот 
притисок во одделните делови од системот за кочење 
треба да биде според податоците на производителот, а 
во случај на недостаток на такви податоци, како номи-
нален притисок се користи притисок од 6,5 bari. 

Кај хидрауличните системи за кочење, за проверка 
на најниската дозволена точка на вриење на течноста 
за кочење треба да се употребат податоците од произ-
водителот, а во случај на недостаток на такви подато-
ци, важат овие општи податоци: 

- DOT 3: 140o C; 
- DOT 4: 155o C и 
- DOT 5: 180o C. 
 
4. Механички уреди за спојување на возилата 
 

Член 48 
Истрошеноста на деловите за спојување, кои при 

спојувањето на возилата се во непосреден контакт, 
смее да изнесува најмногу: 

- на влечната топка Ø50      1,5 mm. 
- на клинот на влечниот уред Ø 38   1,5 mm 
                    Ø 50   2,0 mm 
- на хилзната за окцето на рудата   1,5 mm 
- на окцето на рудата без хилзна   2,0 mm 
- на трнот на полуприколка     

- на пречник Ø 50    1,8 mm 
                        - на пречник Ø 72   2,5 mm  
- на седлото на тегнач        2,0 mm 
 

5. Наклон на краткиот светлосен сноп кај главните 
светла 

 
Член 49 

(1) Наклонот на краткиот светлосен сноп кај глав-
ните светла за осветлување на патот, треба да биде на-
годен според податоците на производителот на возило-
то, а во случај на недостаток на такви податоци: 

- за мопеди и мотоцикли според точката 6.2.5.2. (за 
граничните вредности) односно според точката 6.2.5.3 
(за основно нагодување) од правилникот за одобрува-
ње на мотоцикли од аспект на вградувањето на свет-
лосно сигналните уреди UN/ECE R 53.01,  

- за другите возила според точката 6.2.6.1.2 од пра-
вилникот за одобрување на моторните и приклучните 
возила од аспект на вградувањето на светлосно сигнал-
ните уреди UN/ECE R 48.02. 

(2) Проверката на соодветноста наклонот од ставот 
(1) на овој член се врши со користење на податоците за 
граничните вредности, а при нагодување се користат 
основните вредности.  

(3) Наклонот на светлосниот сноп на светлата за 
магла треба да биде нагоден така што светло-темната 
граница ја сече рамнината на патот на оддалеченост од 
35 m пред возилото. 

(4) Краткиот светлосен сноп на главните светла кај 
земјоделските или шумските трактори треба да биде 
насочен надоле во границите помеѓу 0,5 и 4% за глав-
ните светла, кои се поставени на висина од 500 до 
1.200 mm над подлогата, а за главните светла кои се на 
висина помеѓу 1200 до 1500 mm, границата се зголему-
ва на 6%. Кај тракторите кои може да имаат две допол-
нителни главни светла на висина до 2800 mm, светло-
темната граница на нивниот светлосен сноп треба да 
биде на оддалеченост од 15 m пред главните светла на 
висина која е еднаква на половина од висината на која 
е вградено главното светло. 

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 50 

(1) Техничките барања кои произлегуваат од тех-
ничките спецификации наведени во овој правилник, до 
пристапувањето на Република Македонија во Европ-
ската Унија го имаат нивото од Прилог XX на Правил-
никот за одобрување на моторните и приклучните во-
зила и системите, составните делови и самостојните 
технички единици наменети за таквите возила, од При-
лог IX на Правилникот за одобрување на тип на мотор-
ни возила со две и со три тркала, од Прилог VIII на 
Правилникот за одобрување на земјоделски и шумски 
трактори и од Прилог II на Правиликот за единечно 
одобрување на возило.  

(2) Возилата, нивните системи, составни делови и 
самостојни технички единици и опрема кои се одобре-
ни, пуштени на пазар, регистрирани или ставени во 
употреба до влегувањето во сила на овој правилник 
треба да продолжат да ги исполнуваат техничките ба-
рања што биле во сила кога за прв пат се пуштени на 
пазар, регистрирани или ставени во употреба.  

(3) Одредбите од ставот (2) на овој член не се одне-
суваат на техничките барања од член 45 и уредите од 
член 47 од овој правилник.  

 
Член 51 

Одредбите од членовите 30, 31 и 32 на овој правил-
ник ќе почнат да се применуваат со денот на пристапу-
вањето на Република Македонија во Европската Унија. 

 
Член 52 

(1) Со денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник престанува да се применува Правилникот за ди-
мензиите, вкупните маси и осното оптоварување на во-
зилата и за основните услови кои мораат да ги испол-
нуваат уредите и опремата на возилата во сообраќај на 
патиштата („Службен лист на СФРЈ” бр. 50/82, 11/83, 
4/85, 65/85, 64/86, 22/90 и 50/90). 

(2) Со денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник престанува да важи Правилникот за димензиите, 
вкупната маса и осното оптоварување на возилата 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 142/08). 

 
Член 53 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на  објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Бр. 25-916/1 

28 јануари 2010 година                        Министер, 
     Скопје                             Фатмир Бесими, с.р. 
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382. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на РМ“ 

бр. 33/06 и 63/07), министерот за економија донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР НА МЕТОДИ ЗА КВАНТИТА-

ТИВНА АНАЛИЗА НА ДВОКОМПОНЕНТНИТЕ МЕШАВИНИ НА ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА 
 

Член 1 
Во Правилникот за постапката за избор на методи за квантитативна анализа на двокомпонентните мешави-

ни на текстилни влакна („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/06), Прилог 2 се заменува со нов 
Прилог 2 кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Бр. 25-1276/1 

февруари 2010 година                                    Министер, 
     Скопје                                             Фатмир Бесими, с.р. 
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383. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за тури-

стичка дејност („Службен  весник на Република Маке-
донија” бр. 62/04, 89/08 и 12/09), министерот за еконо-
мија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТРАНСКИОТ  
ОРГАНИЗИРАН ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува  субвенционирање 
на странскиот организиран  туристички промет. 

 
Член 2 

(1) Со цел поттикнување на надворешниот органи-
зиран туристички промет, туроператори и туристички 
агенции (во понатамошен текст: организатори) можат 
да остварат субвенции за престој на странски гости во 
Република Македонија на дел од трошоците за оства-
рен организиран  туристички воздушен, патен и желез-
нички превоз во тековната година (во натамошниот 
текст субвенции). 

(2) Под турооператори и туристички агенции од 
став 1 од овој член не се сметаат субјектите од член 6 
од Законот за туристичка дејност. 

 
Член 3 

(1) Субвенција можат да остварат организатори на 
пакет аранжмани за странски гости (во понатамошен 
текст: Програм) кој вклучува: 

- Престој во Македонија со најмалку остварени три 
ноќевања со доручек, во сите сместувачки капацитети 
во кој професионално се нудат  угостителски услуги. 
(во понатамошен текст: сместувачки објекти), освен за 
сместување кај издавачите на соби и апартмани кои не-
маат пријавено вршење на туристичка дејност и немаат 
категоризација на истите; 

- Организиран групен превоз, со посебно закупени 
автобуси, авиони  или закупени минимум 10 места во 
воз од местото на поаѓање на групата до местото на ко-
ристење на услугата во сместувачкиот објект и враќа-
ње на групата на иста релација (возењето со автобус и 
воз за време на престојот во Македонија не се вклуче-
ни); 

- Организиран групен превоз на редовни авионски 
линии или редовен железнички сообраќај со доаѓање и 
враќање на групата (најмалку 10 лица во група); 

- Организиран групен превоз во комбинација со две 
превозни средства како главни превозни средства  
(авион, автобус или воз) при што превозното средство 
во доаѓање на одредената дестинација се смета за глав-
но и за него се поднесува барање и 

- Кружно патување-тури (најмалку 10 лица во гру-
па) со организиран превоз при поаѓање и заминување 
на авион, автобус или воз доколку се остварат најмалку 
две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во раз-
лични места во Македонија. 

(2) Ако организаторот со истиот автобус собира 
група на туристи на повеќе попатни станици му се 
признава километражата од местото на поаѓање со пр-
вата група до местото на одредиштето на последната 
група. Ако туристите на една организирана група при 
поаѓање и враќање користат ист автобус или воз на по-
веќе попатни дестинации субвенцијата се признава за 
одалеченоста до крајната дестинација. 

(3) Ако повеќе организатори на патувањето кори-
стат исто превозно средство закупен целосно, барање 
за субвенција може да поднесе организаторот кој е за-
купопримач, со тоа што ќе поднесе целосна документа-
ција од сите организатори. 

(4) По исклучок од став 3 на овој член барање за 
субвенција може да поднесе посебно секој организатор 
со писмена согласност од организаторот кој го закупил 
целосно превозното средство. 

(5) Организаторот кој до 31.12 во тековната година 
не ги подмирил сите обврски од претходните години 
према македонските партнери (хотели и други сместу-
вачки објекти, патнички агенции и други правни лица 
кои давале услуги за потребите за извршување на про-
грамата на организаторот), како и сите обврски за ра-
ботењето во претходните години, нема право да подне-
се барање за субвенција. 

 
БАРАЊЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА ОДЕЛЕН ВИД НА ПРЕВОЗ 
 

Член 4 
(1) За добивање на субвенции од член 2 на ова упат-

ство, организаторите доставуваат: 
1.  За автобуски превоз: 
- Барање на Образец  СУ -1  кој е даден во Прилог 1  

и е составен  дел на ова упатство и  
- Копија од патниот налог за посебен автобуски 

превоз или сметка или фотокопија од сметката на пре-
возникот од кои се видливи податоците за: место на 
поаѓање и пристигнување на групата, бројот на седи-
шта во автобусот, датата на извршениот превоз и ос-
тварениот број километри. 

2. За авионски превоз: 
- Барање на Образец СУ-2 кој е даден во Прилог 2 и 

е составен дел на ова упатство; 
- Копија од договор со авионскиот превозник за за-

куп на авион  од која се видливи податоците за: број на 
седишта во авионот, место на поаѓање и слетување на 
авионот, број на планирани летови; 

- Копија од дневниот извештај за летовите на до-
машните аеродроми како и потврда за извршено доаѓа-
ње на чартер летови и 

- Копија на договор или понуда од авиопревозникот 
или сметка или фотокопија од сметката од авионскиот 
превозник или копија од авионската карта кај редовни-
те линии. 

3. За железничкиот превоз: 
-  Барање на Образец  СУ-5 кој е кој е даден во При-

лог 5 и е составен  дел на ова упатство и 
-  Копија од договорот со железница за закуп на ва-

гон. 
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4. За комбинирани и кружни тури во Македонија: 
-  Барање на Образец СУ-6  кој е даден во Прилог 6  

и е составен  дел на ова упатство; 
-  Копија од групата за која се однесува барањето и 
- Копија на договорот со македонска туристичка 

агенција или потврда за тура од странска агенција со  
македонска туристичка агенција од каде мора да се ви-
ди, дали македонска туристичка  агенција работи ви 
име и за сметка на странската агенција или е Организа-
тор кој продава програма на странската агенција. 

 
ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 5 

Организаторите кои бараат да добијат субвенции, 
до Министерството за економија со барањето од член 4 
на ова упатство ја доставуваат и следната документа-
ција: 

- Копија од договор за закуп на капацитети со тр-
говското друштво кое работи како сместувачки објекти 
кои имаат услуга најмалку ноќевање со доручек.  

- Ако сместувачките објекти се закупени од маке-
донските туристички агенции потребно е да се доста-
ват: копија од договор помеѓу македонските туристич-
ки агенции и сместувачкиот објект како и договор по-
меѓу македонските туристички агенции со угостител-
ските објекти во кои се дава услугата,  сметките од на-
ведениот угостителски објект за извршена услуга ис-
храна од кои јасно се гледаат податоците за датумот, 
количината  и видот на извршените услуги; 

- Заверената листа на патници и потврдата за извр-
шеното плаќање на сместувачкиот објект или македон-
ските патнички агенции од кои се закупени капаците-
тите за користените услуги  на образец СУ-3 кој е да-
ден во Прилог 3 и е составен дел на ова упатство. Ако 
во сместувањето посредува македонска туристичка  
агенција, таа го заверува образецот. 

-  За секоја група потребно е да приложи и доказ за 
платена туристичка такса (извод или вирман) заверен 
од сместувачките објекти, на образец СУ-4 које  даден 
во Прилог 4 и е составен дел на ова упатство, а за го-
стите за кое сместувањето е закупено од македонска 
туристичка агенција во сместувачки објекти од типот 
на соба и апартмани од физички лица, Образецот СУ-4 
кој треба да биде заверен од  туристичкото биро во ме-
стото каде што туристите престојувале (доколку по-
стои).  

- Кај поголемите програми за авионски и патнички 
превоз наместо заверена листа на патници се доставува 
флајт или рооминг листа заверена од страна на сместу-
вачкиот  објект или македонска туристичка агенција, 
со писмена потврда, посебна писмена изјава, меѓу сме-
стувачкиот објект и домашната патничка агенција дека 
сите обврски се подмирени,  за што се доставува доказ, 
заверен вирман и копија од банкарски извод и 

- Извод од банка за девизниот прилив за странските 
туроператори, агенции или организатори на патување-
то по извршената уплата. 

ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ 
 

Член 6 
(1) Барањето за добивање на субвенција се поднесу-

ва до Министерството за економија.  
(2) Рокови за поднесување на барањата од став 1 на 

овој член се: 
- За програмите за автобуски и железнички тури е 

30 дена по завршување на поединечните тури. 
- За програмите со непрекинато траење (авион чар-

тер) е 30 дена по поаѓањето на последната група тури-
сти, а за редовните линии е 30 дена по завршување на 
поединечната тура; и 

- За комбинираните и кружните тури е 60 дена по 
завршувањето на поединечните тури, односно 30 дена 
по завршувањето на континуираната програма за круж-
ни тури. 

(3) Барањата кои се доставени со непотполна и не-
веродостојна документација или  по истекот на рокови-
те на став (2) од овој член  не може да се субвенциони-
раат. 

    
I. ОПФАТ И ПЕРИОД  НА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ 

 
Член 7 

1. Субвенцијата се применува за сите програми од 
член 3 на ова упатство и реализирани поаѓања за :  

а) цел период за изведба на програмата; и 
б) за кружни тури во текот на целата година. 
 

СУБВЕНЦИИ ЗА АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ 
 

Член 8 
(1) Субвенцијата може да се оствари само за одна-

пред закупен автобус за реализација на програмата од 
член 3 на ова упатство и тоа за: 

а) Албанија, Бугарија, Србија, Косово, Грција, Црна 
Гора, Босна и Херцеговина: 

- 10 Евра  во денарска противвредност по патник 
б) Турција, Романија, Унгарија, Словенија, Хрват-

ска: 
- 15 Евра во денарска противвредност по патник 
в) Сите останати земји: 
- 20 Евра во денарска противвредност  по патник 
(2) За доставното возење, празното возење од ме-

стото на поаѓање на групата и возењето за време на 
престојот во дестинацијата, субвенции не се добиваат . 
Субвенцијата се добива само за најкратката релација 
од местото на поаѓање до местото на престој на група-
та. Најкратка релација се утврдува со компјутерска ап-
ликација Микрософт АутоРоуте 2002. За секоја група 
на патници кои се превезуваат со автобус, се признава 
само едно повратно возење по најкратка релација. 

(3) Субвенцијата не може да се добие за автобуски 
трансфери од аеродромите до сместувачките објекти. 

 
СУБВЕНЦИИ ЗА ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ 

 
Член 9 

(1) Субвенција за авионскиот превоз по остварен 
патник организаторот може да добие со закуп на авион 
во целост, дел од авионот или за најмалку 10 патници 
кои сообраќаат на редовна авионска линија. 
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(2) Висината на субвенцијата по пристигнат патник 
изнесува: 

а) од европски дестинации 25 Евра во денарска про-
тиввредност  и 

б) од интерконтинентални дестинации (Северна и 
Јужна Америка, Австралија и далечен Исток) 45 Евра 
во денарска противвредност. 

 
СУБВЕНЦИИ ЗА ЧАРТЕР ПРЕВОЗ 

 
Член 10 

(1) За аранжманите по програмите  од член 3 на ова 
упатство, за чартери, субвенцијата изнесува 25 евра во 
денарска противвредност по донесен патник за сите воз-
духопловни  пристаништа во Република Македонија. 

(2) За чартер ланецот по исклучок од став 1 на овој 
член може да се одобри, превозот на првата група при 
доагање односно последната група при одење, агенци-
јата да може да го организира со друго превозно средс-
тво, при што за таа група се добива субвенција во из-
нос од 15 евра  во денарска противвредност  по реали-
зиран патник. 

(3) Субвенцијата за чартер се  добива и за патници 
кои имаат организиран престој во сместувачки објекти 
најмалку три дена со услуга ноќевање со доручек. 

(4) Субвенција за чартер можат да добијат само ор-
ганизатори кои чартерот ке го организираат на сопс-
твен ризик. Ако чартерот го организира странска воз-
духопливна компанија на сопствен ризик, а организа-
торите на патувањата закупат дел од чартерот, (субвен-
ција може да добијат само доколку за закупените ми-
нимум 10 места има пакет аранжман со минимум пре-
стој три дена на услуга ноќевање со појадок, а нема да 
може да добие  воздухопловната компанија). 

(5) Ако повеќе организатори користат исти чартер 
авион, барање за субвенција поднесува организаторот 
закупопримател со целокупна документација од сите 
организатори. 

(6) По исклучок од став 5 на овој член, барање за 
субвенција може да поднесе секој организатор посебно 
со писмена согласност на организаторот кој го закупил 
чартерот во целост. 

(7) Барање за субвенција се поднесува за секоја де-
стинација/аеродром и секој лет. Во случај на немож-
ност за слетување на договорениот аеродром од тех-
нички или други оправдани причини, ќе се признае 
слетување на најблискиот аеродром со доказ за причи-
ните за промена на аеродромот. За последен празен  
лет не може да се добие субвенција. 

 
СУБВЕНЦИИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ 

 
Член 11 

(1) За железничкиот превоз  висината на субвенци-
јата изнесува 15 евра во денарска противвредност  по 
донесен патник.  

(2) Субвенција може да се добие за закупен цел воз 
(чартер), закупен вагон или минимум закупени 10 ме-
ста на редовна линија на возот. Барањата за субвенции 
се поднесуваат за секое одредиште и секое возење.  

(3) Субвенција може да се добие и за автобуските 
трансфери од железничката станица до сместувачкиот 
капацитет доколку сместувачкиот капацитет е во град 
во кој нема железничка станица. 

(4) Субвенцијата се однесува само за платените 
карти од втора класа. 

 
СУБВЕНЦИИ ЗА КОМБИНИРАН ПРЕВОЗ 

 
Член 12 

(1) За комбинираниот превоз кај кого при доагање 
во дестинацијата се користи авиопревоз, висината на 
субвенцијата изнесува 15 евра во денарска противвред-
ност  по донесен патник.  

(2) За комбинираниот превоз кај кого при доагање 
во дестинацијата се користи автобус, висината на суб-
венцијата изнесува 10 евра во денарска противвредност  
по донесен патник. 

 
СУБВЕНЦИИ ЗА КРУЖНИ ПАТУВАЊА И (ТУРИ) 

НИЗ МАКЕДОНИЈА 
 

Член 13 
(1) Организаторот може да добие субвенција за ор-

ганизирани групни кружни патувања (тури – минимум 
10 патници во група) за патници кои во Република Ма-
кедонија доаѓаат со автобус или авион, односно во Ре-
публика Македонија ке остварат најмалку две ноќева-
ња со доручек, односно  на кружното патување со пре-
стој на различни места. 

(2) Висината на субвенцијата од став (1) на овој 
член изнесува 20 Евра во денарска противвредност  по 
донесен патник. 

(3) За кружните тури организаторот не може да до-
бие субвенција по друг  основ од ова упатство. 

 
НАЧИН И ИСПЛАТА НА СУБВЕНЦИИТЕ 

 
Член 14 

(1) Субвенцијата се пресметува во денари. По од-
бивањето на банкарските трошоци, Министерството 
за економија пресметаниот денарски износ на суб-
венцијата ја уплаќа на организаторот на сметката во 
странство во националната валута во земјата во која 
организаторот има седиште односно по налог на ор-
ганизаторот. 

 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 15 

Ова упатство  влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2010 го-
дина. 

 
  Бр. 13-1447/1 

11 февруари 2010 година         Министер, 
           Скопје                                  Фатмир Бесими, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
384. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Ново Село 2 - Оп-
штина Маврово и Ростуша. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Ново Село 2, востановен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр.34/72 и 13/78). 

 
    Бр.09-2133/1                                    

10 февруари 2010 година                  Директор, 
       Скопје                 Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
385. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Оризари - 
Општина Велес. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Оризари, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
   Бр.09-2134/1                                   

10 февруари 2010 година                    Директор, 
        Скопје                         Љупчо Георгиевски, с.р. 

386. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на СРМ” 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Долно Лакочереј - Општина Охрид.  

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Долно Лакочереј, востановен според За-
конот за премер и катастар на земјиштето („Службен 
весник на СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-2135/1                                   

10 февруари 2010 година                  Директор, 
        Скопје                   Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
387. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Долно Ла-
кочереј - Општина Охрид. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Долно Лакочереј, востановен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Службен вес-
ник на СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-2136/1                                   

10 февруари 2010 година                   Директор, 
        Скопје                   Љупчо Георгиевски, с.р. 
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388. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Горно Лакочереј - Општина Охрид.  

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Горно Лакочереј, востановен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Службен вес-
ник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-2137/1                                       

10 февруари 2010 година              Директор, 
       Скопје                  Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
389. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Горно Ла-
кочереј - Општина Охрид. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Горно Лакочереј, востановен според Законот 
за премер и катастар на земјиштето („Службен весник 
на СРМ" бр.34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-2138/1                                      

10 февруари 2010 година               Директор, 
       Скопје                 Љупчо Георгиевски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
390. 

Врз основа на член 113 став 1 и 4, 117 став 3, 118 
став 6, 124 став 3 и 6 и 133 став 5 од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 14/06, 24/07 и 103/08), директорот на Агенцијата 
за цивилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
И ИЗМЕНА НА ВОЗДУХОПЛОВ, МОТОР, ЕЛИСА И 
ОПРЕМА НА ВОЗДУХОПЛОВ, ТЕХНИЧКА КОНТ-
РОЛА НА ГРАДБАТА И ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧ-
КО-ТЕХНОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИСПИТУ-
ВАЊЕ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ И НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛО-
ВИДБЕНОСТ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, 
ЕВИДЕНЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА 
НА УВЕРЕНИЈАТА ЗА ГРАДБА, ЗА ТИП, ПЛО-
ВИДБЕНОСТ, БУЧАВА И ЕМИСИЈА НА ГАСОВИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за посебните услови за градба и 
измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воз-
духоплов, техничка контрола на градбата и изработка 
на техничко технолошка документација, испитување за 
оцена на сообразност и начинот и постапката за утвр-
дување на пловидбеност, како и формата, содржината, 
евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, 
обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, 
пловидбеност, бучава и емисија на гасови (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 69/2008), во чле-
нот 2 став 1  по бројот “335/2007“ сврзникот “и“ се за-
менува со запирка  а  по бројот “375/2007“ се додаваат 
зборовите “и 1057/2008“.  

Додатокот II од Прилогот се заменува со нов дода-
ток II кој е составен дел на овој правилник. 

Во ставот (2) зборовите “1592/2002, како и нејзините 
измени во регулативите 1643/2003, 1701/2003, 103/2007, 
334/2007 и“ и зборовите: “488/2005 изменета со 779/2006, 
“ се бришат.   

 
Член 2 

Во членот 4 по зборовите („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 54/88) сврзникот “и“ се заменува со запирка, точка-
та на крајот на реченицата се брише и се додаваат збо-
ровите “и Правилникот за уредите и опремата кои мо-
раат да бидат вградени во воздухоплов, зависно од ка-
тегоријата и намената на воздухопловот („Службен 
лист на СФРЈ “ бр. 59/84).“  

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

                                                                                       
Бр. 03-206/2        

8 февруари 2010 година                      в.д. Директор, 
           Скопје                                  Зоран Крстевски, с.р. 
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СПОГОД БИ
391. 

Врз основа на член 228 од Законот за работни односи и член 127 од Колективниот договор за кожарска и 
чевларска индустрија на Република Македонија, Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и 
чевларската индустрија на РМ и Здружението за кожарска и чевларска индустрија при Организацијата на рабо-
тодавачите на Македнија на ден 04.01.2010 година, склучија 

 
С П О Г О Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ, ДОПОЛНУВАЊА И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕКТИВНИОТ  
ДОГОВОР ЗА КОЖАРСКА И ЧЕВЛАРСКА ИНДУСТРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1.  Важноста на Колективниот договор за кожарска и чевларска индустрија на Република Македонија склу-

чен на 07.02.2008 година, со важност до 07.01.2010 година, се продолжува до 07.01.2012 година. 
2. Измените и дополнувањата на Колективниот договор за кожарска и чевларска индустрија на Република 

Македонија се составен дел на оваа Спогодба. 
3. Спогодбата се регистрира во Министерството надлежно за работите од областа на трудот и се објавува 

во „Службен весник на Република Македонија”. 
 

Бр. 0101-1 Бр. 0101-9/2 
4 февруари 2010 година 4 февруари 2010 година 

Скопје Скопје 
 
Организација на работодавачите на Македонија 
Здружение за кожарска и чевларска индустрија 

Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и 
чевларската индустрија на РМ 

Претседател, Претседател, 
Костадин Барзов, с.р. Анѓелко Анѓелковски, с.р. 

___________ 
 

КОЛЕКТИВНИ  ДОГОВОРИ  
392. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КОЖАРСКА И ЧЕВЛАРСКА  
ИНДУСТРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДОНЕСЕНИ НА 04.01.2010 ГОДИНА 

  
1. Во член 32, во првиот став зборовите „4.100,00 денари” се  менуваат и гласат „4.800,00 денари”. 
2. Во членот 48, во став 1, „алинеите 1 и 2 се бришат во целост”.  
3. Во член 48 меѓу двата последни става се додава нов став кој гласи:  
„Работодавачот на свој трошок на работниците може да им организира превоз до и од работното место, ка-

ко и исхрана за време на работа. Трошоците за исхрана може да изнесуваат најмногу до 20% од просечната не-
то плата по работник исплатена во претходната година, а трошоците за превоз во висина на стварните трошо-
ци во јавниот сообраќај.” 

4. После член 40, се додава нов член кој гласи:  
„Работодавачот доколку не организира исхрана за време на работа или нема организиран превоз до и од ра-

ботното место и истите не ги  платил, може на работниците да им ја зголеми платата во висина што ќе ја опре-
дели во договор со претставниците на синдикалната организација во претпријатието и Синдикатот на работни-
ците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ”. 

5. Член 41 станува член 42 и сите наредни членови го менуваат редоследот. 
6. Во член 51, точката 3 се менува и гласи: 
„На работникот кој работел над 150 часа подолго од полното работно време, а не отсуствувал од работа по-

веќе од 21 ден во текот на годината и остварил просечна норма над 70% кај истиот работодавач, работодавачот 
е дложен да му исплати покрај додатокот на плата и бонус во висина од една просечна плата во Република Ма-
кедонија”. 

 
Бр. 0101-1/1 Бр. 0101-9/1 

4 февруари 2010 година 4 февруари 2010 година 
Скопје Скопје 

 
Организација на работодавачите на Македонија 
Здружение за кожарска и чевларска индустрија 

Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и 
чевларската индустрија на РМ 

Претседател, Претседател, 
Костадин Барзов, с.р. Анѓелко Анѓелковски, с.р. 
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